Kasulik teada mentorile

Mida mentorilt ootame?
Õpilasfirmade mentoriks olemiseks on kaks võimalust:
1) Töötamine iseseisvalt ilma õpetajata või õpetajaga, kellel ei ole õpetamisluba. Sellisel juhul
on kogu vastutus Teie peal ning töötamiseks on vaja läbida JA Eesti juhendajate kahepäevane
kursus, kus käiakse detailselt läbi kõik õpilasfirma reeglid, ohud ja programmi detailid.
2)

Töötamine õpetamisõigusega õpetaja kõrval. Sellisel juhul on teil kaks võimalust:
a)
Te kohtute õpilastega pidevalt, näiteks korra nädalas ja olete nendega põhiliselt
tegelev inimene. Õpetaja allkirjastab vajalikud dokumendid (põhikirja, avalduse firma
avamiseks jm), õpetab vajadusel teooriat ning vastutab selle eest, et tegevus vastab
õpilasfirma programmi nõuetele. Teie juhendate tegelikku tegevust: aitate jõuda
äriideeni, õpetate neid seda analüüsima, annate nõu äritegevuses, probleemide
ületamises, uute võialuste leidmises jms vastavalt vajadusele. Teie kohtumised ei pea
toimuma koolis, kui õpetaja seda aktsepteerib.
b) Te kohtute õpilastega harvem, näiteks kord kuus (või isegi pisut harvem) vastavalt
omavahelisele kokkuleppele. Kohtumised võivad olla ebaregulaarsed, näiteks
sagedamini enne laata ja võistlust ning probleemide või võimaluste ilmnemisel. Jooksva
töö teeb õpetaja. Siiski olete te nende ideedele ja tegevusele ärilise mõõtme andja ning
eeskuju.

Tegelikult on iga õpilasfirma ja mentori suhtlemisviis erinev ja sõltub inimestest. Oluline on, et
ka õpetaja teaks, kuidas tegevus kulgeb. Näiteks, kui mentoril ei ole aega õpilasfirmaga
tegeleda, saab õpetaja tegevuse üle võtta. Selles ei ole midagi halba, kuna õpetaja peab
arvestama, et Teie põhitegevusega võivad kaasneda ootamatused.

Kuidas võiks mentoriks olemine Teile kasulik olla?
•
•
•
•
•

Aitate kaasa Eesti ettevõtluse tulevikule
Saate teada, mida noored mõtlevad ja mille poole püüdlevad
Kogete palju positiivset energiat noortega suhtlemisest
Mõtlete mõned ettevõtluse põhitõed ka enda jaoks uuesti läbi
Saate tutvustada noortele oma organisatsiooni ja selle tegutsemise põhimõtteid

Mentorina alustamiseks saate registreerimisankeedi täita SIIN.

Õpilasfirmade registreerimisplatvormi juures on mentorite galerii, kuhu hea meelega lisaksime
ka Teie info ja pildi. Õpilased saavad seal mentorite kohta lisainfot otsida ning valiku teha.
Nõustada võib võtta ka rohkem kui ühe õpilasfirma, sõltub, kui palju aega Te mentorlusse
panustada saate ja soovite. Kui Teie ajaline ressurss on täis, siis palun andke ka meile teada,
siis saame kodulehele panna üles vastava märke ja uued soovijad ei tülita Teid enam.
Küsimustega võite alati helistada JA Eesti kontorisse telefonil 621 0998 või kirjutada
kersti(at)ja.ee.

